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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Είναι θετικό το γεγονός ότι η ΕΕ επιθυμεί να θεσπίσει ένα ευρύ, συνεκτικό και σύγχρονο 
πλαίσιο υψηλού επιπέδου στον τομέα της προστασίας δεδομένων, καθ’ ότι οι προκλήσεις που 
συναρτώνται με την προστασία δεδομένων είναι πολυάριθμες, όπως για παράδειγμα η 
παγκοσμιοποίηση, οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι αυξημένες επιγραμμικές δραστηριότητες, οι 
χρήσεις που σχετίζονται με όλο και περισσότερες εγκληματικές δραστηριότητες και η 
ανησυχία σε θέματα ασφάλειας.

Για το λόγο αυτό, οι σχετικές ευρωπαϊκές νομοθετικές διατάξεις (άρθρο 16 ΣΛΕΕ και η 
αναγνώριση του δικαιώματος στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως 
αυτόνομο δικαίωμα στο άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων) πρέπει να 
εξασφαλίζουν στον μεμονωμένο πολίτη νομική ασφάλεια και εμπιστοσύνη στους χειρισμούς 
των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων και ειδικότερα των διωκτικών και σωφρονιστικών 
αρχών, καθόσον οι παραβιάσεις των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων μπορούν να 
θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων και τις 
αξίες των κρατών μελών. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριζε συνεπώς ανέκαθεν την άποψη, ότι το θεμελιώδες 
δικαίωμα στην προστασία δεδομένων και στην ιδιωτικότητα, περιλαμβάνει την προστασία 
των προσώπων έναντι ενδεχόμενης παρακολούθησης και κατάχρησης των δεδομένων που τα 
αφορούν από το ίδιο το κράτος.  Η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής «για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών» κινείται προς την σωστή κατεύθυνση και ως εκ τούτου ο εισηγητής κατά 
βάση την επιδοκιμάζει.

Στον τομέα της ποινικής διερεύνησης και εκτέλεσης των ποινών, η προστασία των δεδομένων 
πρέπει ωστόσο να ευθυγραμμίζεται με τις άλλες κρατοδικαϊικές αντιλήψεις , οι οποίες 
απορρέουν από το κρατικό μονοπώλιο της χρήσης βίας. Η νομοθεσία περί προστασίας 
δεδομένων στον τομέα της αποτροπής κινδύνων, της καθιέρωσης  και διασφάλισης της 
δημόσιας ασφάλειας καθώς και της διαλεύκανσης των αξιόποινων πράξεων και της 
εκτέλεσης των ποινών πρέπει να είναι συμβατή με την αποστολή που επιτελεί το κράτος και 
να διασφαλίζει ότι αυτό μπορεί να συνεχίζει να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντα αυτά 
προς όφελος όλων των πολιτών.

Οι νομοθετικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο χαρακτηρίζονται 
γενικώς από την ύπαρξη διαφόρων αρμοδιοτήτων:  Στον τομέα του πάλαι ποτέ πρώτου 
πυλώνα υφίσταται μια ευρύτατη αρμοδιότητα που απορρέει από την εσωτερική αγορά.  
Ωσαύτως, ο πάλαι ποτέ τρίτος πυλώνας χαρακτηρίζεται πρωτίστως από συνεργασία και όχι 
από κοινοτικοποίηση. Συνεπώς η απόφαση πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ υπήρξε στον τομέα αυτό 
το μέσο που προχώρησε περισσότερο θέτοντας ελάχιστα πρότυπα.

Επιπλέον, οι νομικές παραδόσεις των κρατών μελών της ΕΕ αναπτύχθηκαν με το πέρασμα 
των αιώνων με εντελώς διαφορετικό τρόπο στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής 
συνεργασίας και για το λόγο αυτό οι δυνάμει ευρωπαϊκών διατάξεων αλλαγές των 
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παγιωμένων αυτών εθνικών δομών και παραδόσεων στον ευαίσθητο αυτό τομέα επιβάλλεται 
να επέλθουν προσεκτικά και σταδιακά.

Συγχρόνως, αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16 ΣΛΕΕ, επικρατεί στον τομέα 
του ευρωπαϊκού δικαίου περί προστασίας δεδομένων αμφισβήτηση την οποία δεν έχει ακόμη 
άρει η νομολογία του Δικαστηρίου, γεγονός που προκαλεί ανασφάλεια δικαίου, η οποία κατά 
την άποψη του εισηγητή πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο μιας πραγματιστικής 
προσέγγισης. 

Η πρόταση οδηγίας τη Επιτροπής υπάγει την ανταλλαγή δεδομένων σε εθνικό επίπεδο στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, ενώ το άρθρο 16 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ περιορίζει την 
αρμοδιότητα της ΕΕ στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης. Η επεξεργασία 
δεδομένων στο εσωτερικό των κρατών μελών στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας δεν 
εμπίπτει ωστόσο σε αυτό (άρθρο 87 ΣΛΕΕ).

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της προστασίας δεδομένων συνίσταται στο γεγονός ότι αυτό 
αναπτύσσει οριζόντια αποτελέσματα και τείνει να επιδρά σε τομείς που δεν εμπίπτουν στην 
απεριόριστη αρμοδιότητα της ΕΕ με αποτέλεσμα να παραβιάζεται ενδεχομένως και η αρχή 
της επικουρικότητας. 

Υπό το φως των ανωτέρω σκέψεων ο εισηγητής φρονεί ότι η οδηγία θα πρέπει να θεσπίζει 
απλώς ελάχιστους κανόνες. Συνεπώς το ζήτημα της προστασίας δεδομένων «μόνο σε 
διασυνοριακό» ή «και εθνικό» επίπεδο καθίσταται ξεπερασμένο· ένα υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας δεδομένων μπορεί σε κάθε περίπτωση να διατηρηθεί. 

Ωστόσο, προκειμένου να διατηρηθεί η ισορροπία με την προστασία δεδομένων ως 
θεμελιώδες δικαίωμα, πρέπει ταυτόχρονα τα δικαιώματα των μεμονωμένων ατόμων να 
ενισχυθούν και να ορισθούν με σαφήνεια στην οδηγία.  Οι βασικές αρχές της διαφάνειας και 
του ελέγχου, πρέπει να κατοχυρωθούν χωρίς ωστόσο να αντιστρατεύονται τους σκοπούς της 
αποτροπής κινδύνων και της δίωξης των αξιοποίνων πράξεων. 

Προκειμένου να διασφαλισθεί η εν λόγω ισορροπία μεταξύ της διατήρησης του μονοπωλίου 
του κράτους όσον αφορά τη χρήση βίας και της διασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας και 
τάξης καθώς και της σωματικής ακεραιότητας των μεμονωμένων ατόμων αφενός, και του 
δικαιώματος στην προστασία δεδομένων αφετέρου, ο εισηγητής θεωρεί απαραίτητες τις 
ακόλουθες τροποποιήσεις:

Kεφάλαιο I

- Η πρόληψη των κινδύνων εντάσσεται  στο πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1). 

- Επιτρέπεται ρητώς στα κράτη μέλη να θεσπίζουν αυστηρότερα πρότυπα (άρθρο 1). Η 
οδηγία δεν έχει ως στόχο την εναρμόνιση αλλά τη θέσπιση ελάχιστων κανόνων. 

- Το πεδίο εφαρμογής διευρύνεται ώστε να συμπεριλάβει τα θεσμικά και λοιπά όργανα 
και τους οργανισμούς της Ένωσης (άρθρο 2).
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Κεφάλαιο ΙΙ

- Το κείμενο του βασικού τμήματος «Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων» 
ευθυγραμμίζεται με τον κανονισμό περί προστασίας δεδομένων.  Στο πλαίσιο μιας 
συνολικής προσέγγισης οι βασικές αυτές αρχές πρέπει να συμπίπτουν (άρθρο 4).

- Το άρθρο 5 διαγράφεται, δεδομένου ότι αυτό αυξάνει τη γραφειοκρατία και τις 
δαπάνες των κρατών μελών χωρίς ταυτόχρονα να προσδιορίζονται οι έννομες 
συνέπειες.

- Η επεξεργασία δεδομένων χάριν ειδικού σκοπού αποτελεί βασική αρχή του δικαίου 
περί προστασίας δεδομένων. Τα άρθρα 6 και 7 έχουν αναθεωρηθεί εκ βάθρων και 
διευρυνθεί με βάση την απόφαση πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ (πρόκειται για το άρθρο 8 
(ακρίβεια του περιεχομένου), άρθρο 3 (ειδικός σκοπός) και άρθρο 13 (ειδικός σκοπός 
όσον αφορά δεδομένα από άλλα κράτη της ΕΕ). 

Kεφάλαιο III

Οι τροποποιήσεις στο κεφάλαιο ΙΙΙ εστιάζουν στην ανάγκη ύπαρξης ατομικού ενδιαφέροντος 
και πραγματικής ατομικής ζήτησης αποθηκευμένων πληροφοριών. 

- Η δυνατότητα περιορισμού του δικαιώματος στην ενημέρωση (άρθρο 12) αφορά 
μεμονωμένες περιπτώσεις με εξέταση, και κατ’ αυτό τον τρόπο ενισχύονται τα 
δικαιώματα των μεμονωμένων ατόμων. 

- Το δικαίωμα στην ενημέρωση κατά το χρόνο συλλογής των δεδομένων χωρίς αίτηση 
περιορίζεται χάριν των εθνικών διατάξεων. 

- Το δικαίωμα διαγραφής και διόρθωσης αναδιατυπώνεται και ενισχύεται. Ταυτόχρονα 
εισάγονται εξαιρέσεις του δικαιώματος διαγραφής, όπως π.χ. η υποχρέωση 
διατήρησης δεδομένων βάσει νόμου.

Κεφάλαιο ΙV

- Το άρθρο 20 «Από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας» διαγράφεται, δεδομένου ότι 
μειώνει τα πρότυπα προστασίας δεδομένων. Στο πλαίσιο της εξωτερικής συνεργασίας 
θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει χάριν του υποκειμένου των δεδομένων η κοινή 
ευθύνη αμφοτέρων των υπεύθυνων επεξεργασίας.

- Το άρθρο 23 «Τεκμηρίωση» καθίσταται αυστηρότερο, ευθυγραμμιζόμενο με το  
άρθρο 10 της απόφασης πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ.  Αυτό έχει ως συνέπεια τη διαγραφή 
του άρθρου 24 «Τήρηση αρχείων».
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- Το άρθρο 27 «Ασφάλεια επεξεργασίας» ευθυγραμμίζεται με το κείμενο του άρθρου 
22 της απόφασης πλαίσιο.

- Η αξιολόγηση αντικτύπου της προηγούμενης διαβούλευσης/ ιδιωτικότητας εισάγεται 
ως νέο άρθρο 28 α, στηριζόμενο στο άρθρο 23 της απόφασης πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ.

- «Η παραβίαση δεδομένων» γνωστοποιείται μόνο στην αρχή ελέγχου και όχι στο 
υποκείμενο των δεδομένων (άρθρα 28 και 29).

Κεφάλαιο V 

- Το άρθρο 35β επαναλαμβάνει τις διατάξεις του άρθρου 13 της απόφασης πλαίσιο και 
θεσπίζει ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά τον χειρισμό δεδομένων που προέρχονται από 
άλλα κράτη μέλη. 

- Το άρθρο 36 επαναδιατυπώνεται· σε απολύτως περιορισμένες περιπτώσεις, πρέπει, 
παρά την έλλειψη επαρκούς επιπέδου προστασίας, να είναι υπό αυστηρές 
προϋποθέσεις δυνατή μια διαβίβαση δεδομένων σε τρίτα κράτη προκειμένου να 
προστατευθούν υπέρτερα αγαθά, όπως η ζωή και η σωματική ακεραιότητα. 

Κεφάλαιο VIII

- Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας από οργανισμούς του άρθρου 50 διαγράφεται. Η 
υποβολή καταγγελίας πρέπει να εξαρτάται από τα ατομικά χαρακτηριστικά και τις 
συνθήκες κάθε μεμονωμένης περίπτωσης. 

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές πράξεις

- Η πρόταση της Επιτροπής έχει αναθεωρηθεί ούτως ώστε η έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων και εκτελεστικών πράξεων να διέπεται από ενιαίες διατάξεις 
και να αποτρέπεται η μεταφορά αρμοδιοτήτων.  Όπως και στην περίπτωση των 
σχεδιαζόμενων τροποποιήσεων στο σχέδιο του γενικού κανονισμού για την 
προστασία δεδομένων (COM (2012) 11), οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις έχουν 
προτεραιότητα ή η απόφαση μετατίθεται σε εθνικό επίπεδο.

Εξωσυμβατική ευθύνη

- Ενδέχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μια εσφαλμένη απόφαση όσον αφορά την 
επάρκεια της προστασίας δεδομένων σε μια τρίτη χώρα ή σε ένα διεθνή οργανισμό 
και αυτό να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημίας.  Η περίπτωση αυτή θα πρέπει 
να μνημονεύεται στην οδηγία.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η διασφάλιση συνεκτικής και υψηλού 
επιπέδου προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών 
προσώπων και η διευκόλυνση της 
ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
των κρατών μελών είναι καθοριστικής 
σημασίας προκειμένου να διασφαλίζεται 
αποτελεσματική δικαστική συνεργασία σε 
ποινικές υποθέσεις και αστυνομική 
συνεργασία. Για τον σκοπό αυτό, το 
επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της 
πρόληψης, της διερεύνησης, της
ανίχνευσης και της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων πρέπει να είναι ισοδύναμο σε 
όλα τα κράτη μέλη. Η ουσιαστική 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ένωση 
απαιτεί την ενίσχυση των δικαιωμάτων 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα και των υποχρεώσεων 
εκείνων που επεξεργάζονται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και 
αντίστοιχες εξουσίες παρακολούθησης 
και διασφάλισης της συμμόρφωσης προς 
τους κανόνες που διέπουν την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

(7) Η διασφάλιση συνεκτικής και υψηλού 
επιπέδου προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών 
προσώπων και η διευκόλυνση της 
ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
των κρατών μελών είναι καθοριστικής 
σημασίας προκειμένου να διασφαλίζεται 
αποτελεσματική δικαστική συνεργασία σε 
ποινικές υποθέσεις και αστυνομική 
συνεργασία. Για το σκοπό αυτό πρέπει να 
εξασφαλιστούν σε όλα τα κράτη μέλη 
ελάχιστα πρότυπα στο πλαίσιο της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους 
σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, 
της ανίχνευσης και της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων.
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στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η προστασία των φυσικών προσώπων 
πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη και 
να μην εξαρτάται από τις 
χρησιμοποιούμενες τεχνικές· διαφορετικά, 
δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος 
καταστρατήγησης. Η προστασία των 
φυσικών προσώπων πρέπει να 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με 
αυτοματοποιημένα μέσα καθώς και στη 
χειροκίνητη επεξεργασία, εφόσον τα 
δεδομένα περιέχονται ή προορίζονται να 
περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης.
Τα αρχεία ή τα σύνολα αρχείων καθώς και 
τα εξώφυλλά τους, τα οποία δεν είναι 
διαρθρωμένα σύμφωνα με συγκεκριμένα 
κριτήρια, δεν πρέπει να υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η 
παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 
δραστηριότητας η οποία δεν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, 
ιδίως όσον αφορά την εθνική ασφάλεια, ή 
σε δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας 
από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και 
τους οργανισμούς της Ένωσης, όπως η 
Ευρωπόλ ή η Eurojust.

(15) Η προστασία των φυσικών προσώπων 
πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη και 
να μην εξαρτάται από τις 
χρησιμοποιούμενες τεχνικές· διαφορετικά, 
δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος 
καταστρατήγησης. Η προστασία των 
φυσικών προσώπων πρέπει να 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με 
αυτοματοποιημένα μέσα καθώς και στη 
χειροκίνητη επεξεργασία, εφόσον τα 
δεδομένα περιέχονται ή προορίζονται να 
περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης.
Τα αρχεία ή τα σύνολα αρχείων καθώς και 
τα εξώφυλλά τους, τα οποία δεν είναι 
διαρθρωμένα σύμφωνα με συγκεκριμένα 
κριτήρια, δεν πρέπει να υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η 
παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 
δραστηριότητας η οποία δεν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, 
ιδίως όσον αφορά την εθνική ασφάλεια.

Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία η οποία 

(16) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία η οποία 
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αφορά πρόσωπο κατονομαζόμενο ή του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί. Για να διαπιστωθεί κατά 
πόσον η ταυτότητα ενός φυσικού 
προσώπου μπορεί να εξακριβωθεί, πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέσα τα 
οποία είναι εύλογα πιθανό να 
χρησιμοποιηθούν είτε από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας είτε από οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο για την εξακρίβωση της 
ταυτότητας του φυσικού προσώπου. Οι 
αρχές της προστασίας των δεδομένων δεν 
πρέπει να εφαρμόζονται σε δεδομένα που 
ανωνυμοποιήθηκαν κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε η ταυτότητα του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να μην 
μπορεί πλέον να εξακριβωθεί.

αφορά πρόσωπο κατονομαζόμενο ή του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί. Για να διαπιστωθεί κατά 
πόσον η ταυτότητα ενός φυσικού 
προσώπου μπορεί να εξακριβωθεί, πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέσα τα 
οποία είναι εύλογα πιθανό να 
χρησιμοποιηθούν είτε από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας είτε από οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο το οποίο συνεργάζεται με τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού 
προσώπου. Οι αρχές της προστασίας των 
δεδομένων δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
δεδομένα που ανωνυμοποιήθηκαν κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε η ταυτότητα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να μην μπορεί πλέον να 
εξακριβωθεί.

Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Αναπόσπαστο στοιχείο της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στους τομείς της δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και 
της αστυνομικής συνεργασίας είναι η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία αφορούν 
διαφορετικές κατηγορίες προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα. 
Επομένως, στον βαθμό του εφικτού, 
πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
διαφορετικών κατηγοριών προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, 
όπως ύποπτοι, πρόσωπα που έχουν 
καταδικασθεί για ποινικό αδίκημα, 
θύματα και τρίτοι, π.χ. μάρτυρες, 
πρόσωπα που κατέχουν σχετικές 
πληροφορίες ή πρόσωπα επικοινωνίας 
και συνεργούς υπόπτων και 

διαγράφεται
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καταδικασθέντων εγκληματιών.

Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Στον βαθμό του εφικτού, τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει 
να διακρίνονται ανάλογα με τον βαθμό 
ακρίβειας και αξιοπιστίας τους. Τα 
πραγματικά περιστατικά πρέπει να 
διακρίνονται από τις προσωπικές 
εκτιμήσεις προκειμένου να διασφαλίζεται 
τόσο η προστασία των φυσικών 
προσώπων όσο και η ποιότητα και η 
αξιοπιστία των πληροφοριών που 
επεξεργάζονται οι αρμόδιες αρχές.

διαγράφεται

Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Κατά τη θέσπιση λεπτομερών 
κανόνων σχετικά με τον μορφότυπο και 
τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στη 
γνωστοποίηση παραβιάσεων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
περιστάσεις της παραβίασης, 
συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
προστατεύονταν από κατάλληλα τεχνικά 
μέτρα προστασίας, περιορίζοντας 
ουσιαστικά το ενδεχόμενο κατάχρησης. 
Επιπλέον, οι εν λόγω κανόνες και οι 
διαδικασίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τα έννομα συμφέροντα των αρμόδιων 
αρχών σε περιπτώσεις στις οποίες η 
πρόωρη γνωστοποίηση μπορεί να 
εμποδίσει αδικαιολόγητα τη διερεύνηση 
των περιστάσεων μιας παραβίασης.

διαγράφεται
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Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι μια διαβίβαση προς τρίτη 
χώρα πραγματοποιείται μόνον εάν είναι 
αναγκαία για την πρόληψη, τη διερεύνηση, 
την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών 
κυρώσεων, ο δε υπεύθυνος επεξεργασίας 
στην τρίτη χώρα ή στον διεθνή οργανισμό 
είναι αρμόδια αρχή κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας. Διαβίβαση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί στις περιπτώσεις στις 
οποίες η Επιτροπή έχει αποφανθεί ότι η 
εκάστοτε τρίτη χώρα ή ο διεθνής 
οργανισμός παρέχουν επαρκές επίπεδο 
προστασίας ή εάν παρέχονται κατάλληλες 
εγγυήσεις.

(45) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι μια διαβίβαση προς τρίτη 
χώρα πραγματοποιείται μόνον εάν είναι 
αναγκαία για την πρόληψη, τη διερεύνηση,
την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών 
κυρώσεων, ο δε υπεύθυνος επεξεργασίας 
στην τρίτη χώρα ή στον διεθνή οργανισμό 
είναι αρμόδια αρχή κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Παρότι η παρούσα οδηγία 
εφαρμόζεται επίσης στις δραστηριότητες 
των εθνικών δικαστηρίων, η αρμοδιότητα 
των αρχών ελέγχου δεν πρέπει να καλύπτει 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα όταν αυτά ενεργούν υπό τη 
δικαιοδοτική τους ιδιότητα, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των 
δικαστών κατά την άσκηση των 
δικαιοδοτικών καθηκόντων τους. Ωστόσο, 
η εξαίρεση αυτή πρέπει να περιορίζεται 
σε πραγματικές δικαιοδοτικές 
δραστηριότητες σε δικαστικές υποθέσεις 
και να μην εφαρμόζεται σε άλλες 
δραστηριότητες στις οποίες ενδέχεται να 
συμμετέχουν δικαστές σύμφωνα με το 

(55) Παρότι η παρούσα οδηγία 
εφαρμόζεται επίσης στις δραστηριότητες 
των εθνικών δικαστηρίων, η αρμοδιότητα 
των αρχών ελέγχου δεν πρέπει να καλύπτει 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα όταν αυτά ενεργούν υπό τη 
δικαιοδοτική τους ιδιότητα, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των 
δικαστών κατά την άσκηση των 
δικαιοδοτικών καθηκόντων τους.
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εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 
παρούσας οδηγίας, και ειδικότερα η 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και ελευθεριών των φυσικών προσώπων, 
και ιδίως του δικαιώματός τους στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, όπως και η διασφάλιση της 
ελεύθερης ανταλλαγής δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες 
αρχές στην Ένωση, δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, 
μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας ή των 
αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης 
δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο 
επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να 
θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή 
της επικουρικότητας, η οποία 
προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας, η οποία 
προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει το μέτρο 
που είναι αναγκαίο των ανωτέρω στόχων.

διαγράφεται

Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(73) Για τη διασφάλιση της συνολικής και 
συνεκτικής προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, 
διεθνείς συμφωνίες συναφθείσες από τα 
κράτη μέλη πριν από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
τροποποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα 

διαγράφεται
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οδηγία.

Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τους 
κανόνες που αφορούν την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους 
σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, 
της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων.

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τους 
κανόνες που αφορούν την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους 
σκοπούς της πρόληψης των κινδύνων, της 
διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης 
ποινικών αδικημάτων καθώς και της 
εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης κινδύνων από την αστυνομία ανακύπτουν δυσχέρειες κατά την 
οριοθέτηση των πεδίων εφαρμογής οδηγίας και κανονισμού. Όταν ο κίνδυνος που πρέπει να 
αποτραπεί είναι ποινικά ουδέτερος και ως εκ τούτου η αστυνομία δεν προλαμβάνει μια 
αξιόποινη πράξη κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 της πρότασης οδηγίας, η οδηγία 
δεν εφαρμόζεται (Παράδειγμα: Σύστημα αρχειοθέτησης για αγνοούμενους, αυτόχειρες). Οι 
διατάξεις του γενικού κανονισμού περί προστασίας δεδομένων είναι εντελώς ακατάλληλες για 
την αποτροπή κινδύνων.

Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, τα 
κράτη μέλη:

2. Οι ελάχιστες διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη να 
διατηρούν ή να εισάγουν διατάξεις περί 
προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, οι οποίες εξασφαλίζουν ένα 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας.

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός της οδηγίας θα πρέπει να συνίσταται στη θέσπιση ελάχιστων προδιαγραφών 
προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι στην αντικατάσταση των ισχυουσών εθνικών 
ρυθμίσεων. Συνεπώς πρέπει να επιτρέπεται ρητώς στα κράτη μέλη να θεσπίζουν αυστηρότερες 
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διατάξεις.

Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) διασφαλίζουν την απουσία 
περιορισμού ή απαγόρευσης της 
ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές εντός της 
Ένωσης για λόγους που σχετίζονται με 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

διαγράφεται

Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και 
τους οργανισμούς της Ένωσης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ θα πρέπει επίσης να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας.

Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα»: φυσικό πρόσωπο του οποίου η 
ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να 
εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, με μέσα τα 
οποία είναι εύλογα πιθανό να 
χρησιμοποιηθούν από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδίως βάσει 

(1) «πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα»: φυσικό πρόσωπο του οποίου η 
ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να 
εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, με μέσα τα 
οποία είναι εύλογα πιθανό να 
χρησιμοποιηθούν από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 



AD\933622EL.doc 15/61 PE502.007v03-00

EL

αριθμού ταυτότητας, δεδομένων θέσης, 
επιγραμμικού αναγνωριστικού ή βάσει 
ενός ή περισσοτέρων παραμέτρων που 
χαρακτηρίζουν την υπόσταση του 
συγκεκριμένου προσώπου από σωματική, 
βιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, 
πολιτιστική ή κοινωνική άποψη·

συνεργάζεται με τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας, ιδίως βάσει αριθμού 
ταυτότητας, δεδομένων θέσης, 
επιγραμμικού αναγνωριστικού ή βάσει 
ενός ή περισσοτέρων παραμέτρων που 
χαρακτηρίζουν την υπόσταση του 
συγκεκριμένου προσώπου από σωματική, 
βιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, 
πολιτιστική ή κοινωνική άποψη

Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) «συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα»: κάθε 
δήλωση βουλήσεως, ελεύθερη, ειδική, 
ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την 
οποία το υποκείμενο των δεδομένων 
συναινεί, με δήλωση ή με σαφή θετική 
ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο 
επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία θέτει περιορισμούς στη συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα. Αν και κατά βάση η σχέση μεταξύ πολιτών και κράτους δεν είναι ισότιμη, εντούτοις, 
η συγκατάθεση στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορεί να αποτελέσει δικαιολογητικό λόγο, όπως 
για παράδειγμα σε μαζικούς ελέγχους γενετικού υλικού.

Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) «αρμόδιες αρχές»: κάθε δημόσια αρχή 
αρμόδια για την πρόληψη, τη διερεύνηση, 
την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών 
κυρώσεων·

(14)  «αρμόδιες αρχές»: κάθε δημόσια 
αρχή αρμόδια για την πρόληψη κινδύνων, 
τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη 
ποινικών αδικημάτων ή την εκτέλεση 
ποινικών κυρώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών και 
λοιπών οργάνων και οργανισμών της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να υποβάλλονται σε θεμιτή και 
σύννομη επεξεργασία·

(α) να υποβάλλονται σε θεμιτή και 
σύννομη επεξεργασία με διαφανή τρόπο 
σε σχέση με το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα··

Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να είναι κατάλληλα, συναφή και όχι 
υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για 
τους οποίους υποβάλλονται σε 
επεξεργασία·

(γ) να είναι κατάλληλα και συναφή καθώς 
και να περιορίζονται στα ελάχιστα 
αναγκαία σε σχέση με τους σκοπούς για 
τους οποίους υποβάλλονται σε 
επεξεργασία· να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία μόνον εάν μια 
ανωνυμοποιημένη επεξεργασία δεν 
επαρκεί για την επίτευξη του εκάστοτε 
σκοπού και ενόσω οι σκοποί δεν μπορούν 
να επιτευχθούν μέσω επεξεργασίας 
πληροφοριών οι οποίες δεν 
περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα·

Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) να διατηρούνται υπό μορφή που 
επιτρέπει τον προσδιορισμό της 
ταυτότητας των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται για χρονικό διάστημα όχι 
μεγαλύτερο από αυτό που είναι αναγκαίο 

(ε) να διατηρούνται υπό μορφή που 
επιτρέπει τον προσδιορισμό της 
ταυτότητας των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται για χρονικό ωστόσο 
διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που 
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για την επίτευξη των σκοπών για τους 
οποίους τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία·

είναι αναγκαίο για την επίτευξη των 
σκοπών για τους οποίους τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία·

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση ευθυγραμμίζει την οδηγία με το κείμενο του κανονισμού περί προστασίας 
δεδομένων. Στο πλαίσιο μιας ενιαίας προσέγγισης, θα πρέπει να ισχύουν και για τις δύο 
νομοθετικές πράξεις οι ίδιες αρχές όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) να υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό 
την ευθύνη και την υποχρέωση 
αποζημίωσης του υπευθύνου 
επεξεργασίας, ο οποίος διασφαλίζει τη 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

(στ) να υποβάλλονται σε επεξεργασία και 
να χρησιμοποιούνται μόνο από το 
υπεύθυνο προσωπικό στις αρμόδιες αρχές 
στο πλαίσιο της άσκησης των 
δραστηριοτήτων τους·

Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – στοιχείο στ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) να υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό 
την ευθύνη και την υποχρέωση 
αποζημίωσης του υπευθύνου 
επεξεργασίας, ο οποίος διασφαλίζει τη 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

(στ) να υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό 
την ευθύνη και την υποχρέωση 
αποζημίωσης του υπευθύνου 
επεξεργασίας, ο οποίος διασφαλίζει και 
αποδεικνύει τη συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη προβλέπουν στο 
βαθμό του δυνατού ειδικούς κανόνες 
σχετικά με την κατηγοριοποίηση των 
δεδομένων συμπεριλαμβανομένων των 
αντίστοιχων συνεπειών, λαμβάνοντας 
υπόψη τους διαφορετικούς σκοπούς για 
τους οποίους συγκεντρώνονται δεδομένα, 
όπως τους όρους συλλογής των 
δεδομένων, τις προθεσμίες για διατήρηση 
των δεδομένων, πιθανούς περιορισμούς 
σε δικαιώματα πρόσβασης και 
ενημέρωσης του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και τις 
λεπτομέρειες πρόσβασης αρμόδιων 
αρχών σε δεδομένα.

Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφορετικοί βαθμοί ακρίβειας και 
αξιοπιστίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα

Αντικειμενική ακρίβεια

Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στον 
βαθμό του εφικτού, οι διαφορετικές 
κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία διακρίνονται ανάλογα με τον 
βαθμό ακρίβειας και αξιοπιστίας τους.

1. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι, 
στον βαθμό του εφικτού, τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα είναι 
αντικειμενικά ακριβή, πλήρη και, εφόσον 
απαιτείται, επικαιροποιημένα.
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Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 και παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, στον 
βαθμό του εφικτού, ότι τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
βασίζονται σε πραγματικά περιστατικά 
διακρίνονται από τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
βασίζονται σε προσωπικές εκτιμήσεις.

2. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι δεν 
διαβιβάζονται ούτε διατίθενται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία δεν είναι 
ακριβή, πλήρη ή επικαιροποιημένα. Για 
το σκοπό αυτό ελέγχουν πριν από τη 
διαβίβαση ή διάθεσή τους την ποιότητα 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα , 
εφόσον αυτό είναι εφικτό στην πράξη. Σε 
κάθε διαβίβαση δεδομένων 
επισυνάπτονται στο μέτρο του δυνατού 
διαθέσιμες πληροφορίες που επιτρέπουν 
στο κράτος μέλος που παραλαμβάνει τα 
δεδομένα να αξιολογήσει την ακρίβεια, 
την πληρότητα, τον επίκαιρο χαρακτήρα 
και την αξιοπιστία των δεδομένων. Εάν 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
διαβιβάσθηκαν δίχως αίτηση, η
παραλήπτρια αρχή εκτιμά πάραυτα εάν 
τα εν λόγω δεδομένα είναι απαραίτητα 
για το σκοπό για τον οποίο 
διαβιβάσθηκαν. 
2a. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 
έχουν διαβιβασθεί ανακριβή δεδομένα, ή 
ότι τα δεδομένα διαβιβάσθηκαν 
παρανόμως, ο παραλήπτης τους οφείλει 
ενημερωθεί πάραυτα. Ο αποδέκτης 
υποχρεούται να διορθώσει αμελλητί τα 
δεδομένα σύμφωνα με την παράγραφο 1 
και το άρθρο 15 ή να τα διαγράψει 
σύμφωνα με το άρθρο 16.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της πρότασης οδηγίας ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 8 της απόφασης πλαίσιο 
2008/977/ΔΕΥ και θεσπίζει την απαγόρευση της διαβίβασης δεδομένων που είναι αντικειμενικά 
ανακριβή.

Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)



PE502.007v03-00 20/61 AD\933622EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Νομιμότητα επεξεργασίας σκοπός της 

επεξεργασίας
1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι σύννομη μόνον εάν και 
στο μέτρο του δυνατού διενεργείται 
τηρουμένων των ακόλουθων βασικών 
αρχών.
2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
επιτρέπεται να συλλέγονται από τις 
αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο των 
καθηκόντων τους για συγκεκριμένους, 
σαφείς και νόμιμους σκοπούς. Η συλλογή 
δεδομένων είναι σύννομη, ιδίως όταν 
διενεργείται
(α) για την εκτέλεση καθήκοντος που 
ασκείται από αρμόδια αρχή βάσει νόμου 
για τους σκοπούς που καθορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1· ή
(β) για τη συμμόρφωση προς υποχρέωση 
την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
υπέχει εκ του νόμου· ή
(γ) για τη διαφύλαξη των αξιών 
προστασίας συμφερόντων του 
υποκειμένου των δεδομένων, ή
(δ) για την προστασία των εννόμων 
συμφερόντων ενός άλλου προσώπου, 
εκτός εάν το άξιο προστασίας συμφέρον 
του υποκειμένου των δεδομένων στην μη 
επεξεργασία είναι προφανώς υπέρτερο·
(ε) για την αποτροπή απειλής κατά της 
δημόσιας ασφάλειας.
3. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πρέπει να ανταποκρίνεται 
στους σκοπούς για τους οποίους αυτά 
συλλέγονται. Η περαιτέρω επεξεργασία 
για άλλον σκοπό επιτρέπεται εφόσον αυτή
(α) είναι σύννομη (παράγραφος 2)·
(β) είναι αναγκαία για την επίτευξη του 
άλλου αυτού σκοπού·
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(γ) δεν είναι ασύμβατη με τους σκοπούς 
για τους οποίους συλλέγονται τα 
δεδομένα.
4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
3 επιτρέπεται η περαιτέρω επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
ιστορικούς, στατιστικούς ή 
επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον τα 
κράτη μέλη προβλέπουν κατάλληλες 
εγγυήσεις, όπως η ανωνυμοποίηση των 
δεδομένων.

Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 β
Ειδικές ρυθμίσεις κατά τη διαβίβαση 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
άλλα κράτη μέλη

Κατά τη διαβίβαση ή διάθεση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες 
αρχές ενός άλλου κράτους μέλους, οι 
γενικές αρχές που διέπουν την 
επεξεργασία δεδομένων πρέπει να 
συμπληρωθούν ως εξής:
1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
μπορούν να διαβιβάζονται σε ιδιώτες 
όταν
(α) η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
από το οποίο παρελήφθησαν τα δεδομένα 
συγκατατίθεται στη διαβίβαση σύμφωνα 
με την εθνική του νομοθεσία·
(β) η διαβίβαση δεν αντίκειται σε 
υπέρτερα άξια προστασίας συμφέροντα 
του υποκειμένου των δεδομένων, και
(γ) η διαβίβαση είναι σε ιδιαίτερες 
περιπτώσεις επιβεβλημένη για την 
αρμόδια αρχή που διαβιβάζει τα 
δεδομένα σε ιδιώτη με σκοπό:
(i) την εκπλήρωση καθήκοντος που της 
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έχει νομίμως ανατεθεί,
(ii) την πρόληψη, διερεύνηση, 
διαπίστωση ή δίωξη αξιοποίνων πράξεων 
ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων,
(iii) την πρόληψη άμεσης και σοβαρής 
απειλής κατά της δημόσιας ασφάλειας, ή
(iv) την πρόληψη σοβαρής προσβολής 
των δικαιωμάτων μεμονωμένων 
προσώπων.
Η αρμόδια αρχή που διαβιβάζει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σε ιδιώτες τους 
ενημερώνει σχετικά με τους σκοπούς για 
τους οποίους τα δεδομένα αυτά μπορούν 
αποκλειστικά να χρησιμοποιηθούν.
2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
μπορούν να υποβληθούν σε περαιτέρω 
επεξεργασία υπό τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 7, παράγραφος 3 μόνο για τους 
ακόλουθους διαφορετικούς από εκείνους 
για τους οποίους διαβιβάστηκαν ή 
διατέθηκαν σκοπούς:
(α) για την πρόληψη, διερεύνηση, 
διαπίστωση ή δίωξη αξιόποινων πράξεων 
ή για εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, 
διαφορετικών από τις αξιόποινες πράξεις 
ή κυρώσεις για τις οποίες διαβιβάσθηκαν 
ή διατέθηκαν τα δεδομένα·
(β) για άλλες δικαστικές και διοικητικές 
διαδικασίες οι οποίες συναρτώνται άμεσα 
με την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση 
ή δίωξη αξιόποινων πράξεων ή με την 
εκτέλεση ποινικών κυρώσεων·
(γ) για την αποτροπή άμεσης και σοβαρής 
απειλής κατά της δημόσιας ασφάλειας, ή
(δ) για κάθε άλλον σκοπό μόνο με την 
προηγούμενη συμφωνία του 
διαβιβάζοντος κράτους μέλους ή με τη 
συναίνεση του υποκειμένου των 
δεδομένων, την οποία παρέχει σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο.
Το άρθρο 7, παράγραφος 4 δεν θίγεται.
3. Σε περίπτωση που σύμφωνα με το 
εσωτερικό δίκαιο του διαβιβάζοντος 
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κράτους μέλους ισχύουν σε ειδικές 
περιστάσεις ειδικοί περιορισμοί 
επεξεργασίας κατά την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ αρμοδίων αρχών εντός 
αυτού του κράτους μέλους, η 
διαβιβάζουσα αρχή επισημαίνει στον 
παραλήπτη τους ειδικούς περιορισμούς. 
Ο παραλήπτης εξασφαλίζει ότι τηρούνται 
αυτοί οι περιορισμοί όσον αφορά την 
επεξεργασία.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζεται με τις ρυθμίσεις του άρθρου 13 της απόφασης πλαίσιο 
2008/977/ΔΕΥ, σχετικά με το χειρισμό δεδομένων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη και 
θεσπίζει ιδιαίτερη προστασία για τα δεδομένα αυτά. Το άρθρο 7 α αποσκοπεί ταυτόχρονα στην 
προστασία του κράτους μέλους από το οποίο προέρχονται τα δεδομένα και θεσπίζει με αυτό τον 
τρόπο το απαραίτητο για την ανταλλαγή δεδομένων εντός της Ένωσης πλαίσιο εμπιστοσύνης, 
σύμφωνα με το οποίο τα διαβιβαζόμενα δεδομένα δεν μπορούν να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία κατά το δοκούν του παραλαμβάνοντος κράτους.

Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 γ
Καθορισμός προθεσμιών διαγραφής και 

επανεξέτασης
Για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή για την περιοδική 
επανεξέταση της αναγκαιότητας 
αποθήκευσης των δεδομένων 
προβλέπονται οι δέουσες προθεσμίες. Η 
μέριμνα για την τήρηση των προθεσμιών 
αυτών εξασφαλίζεται μέσω δικονομικών 
μέτρων.

Αιτιολόγηση

Αναπαραγωγή κατά γράμμα του άρθρου 5 της απόφασης πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ.
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Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία αποκαλύπτουν φυλή ή 
εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα,
θρησκεία ή πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή 
σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και
γενετικών δεδομένων ή δεδομένων που 
αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία αποκαλύπτουν φυλή ή 
εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα,
τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές
πεποιθήσεις, ή τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η 
επεξεργασία δεδομένων που αφορούν την 
υγεία ή τη σεξουαλική ζωή επιτρέπεται 
μόνον εφόσον .

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται εάν:
(α) η επεξεργασία επιτρέπεται από νόμο, ο 
οποίος προβλέπει κατάλληλες εγγυήσεις·

(α) η επεξεργασία είναι απολύτως 
απαραίτητη και επιτρέπεται από νόμο, ο 
οποίος προβλέπει κατάλληλες εγγυήσεις·
or

(β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
προστασία των ζωτικών συμφερόντων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή άλλου προσώπου·

(Does not affect English version.)

(γ) η επεξεργασία αφορά δεδομένα τα 
οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται.

(Does not affect English version.)

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό αναδιατυπώθηκε με βάση το άρθρο 6 της απόφασης πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ. 
Μολονότι, διαφοροποιείται από συστηματικής σκοπιάς από την αρχή της απαγόρευσης που 
θεσπίζει η πρόταση οδηγίας, η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων εξακολουθεί ωστόσο να 
επιτρέπεται μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Λόγω της μεγάλης σημασίας των αποδεικτικών 
ιχνών γενετικού υλικού, η βασική απαγόρευση της επεξεργασίας γενετικών δεδομένων που 
καθιερώνει εκ νέου η Επιτροπή διαγράφεται.

Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν την 
απαγόρευση μέτρων που παράγουν 
δυσμενείς έννομες συνέπειες για το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή θίγουν σε μεγάλο βαθμό το εν 
λόγω πρόσωπο, τα οποία μέτρα βασίζονται 
αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με σκοπό την αξιολόγηση 
ορισμένων προσωπικών πτυχών που 
σχετίζονται με το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται, εκτός εάν επιτρέπονται από 
νόμο ο οποίος θεσπίζει επίσης μέτρα για 
την κατοχύρωση των έννομων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

1. Μέτρα που παράγουν δυσμενείς έννομες 
συνέπειες για το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή θίγουν σε 
μεγάλο βαθμό το εν λόγω πρόσωπο και τα 
οποία μέτρα βασίζονται αποκλειστικά σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων 
προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, 
επιτρέπονται μόνον εφόσον αυτό 
προβλέπεται από νόμο ο οποίος θεσπίζει 
επίσης μέτρα για την κατοχύρωση των 
έννομων συμφερόντων του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Αιτιολόγηση

Η αναδιατύπωση του άρθρου αυτού βασίζεται στο άρθρο 7 της απόφασης πλαίσιο 
(2008/977/ΔΕΥ). Η αξιολόγηση προσωπικών πτυχών εξακολουθεί να επιτρέπεται μόνο υπό 
αυστηρές προϋποθέσεις, μολονότι δεν ακολουθείται η αρχή της απαγόρευσης.

Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων 
προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δεν μπορεί να βασίζεται 
αποκλειστικά στις ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αναφέρονται στο άρθρο 8.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 2 παρακινεί σε ιδιαιτέρως εκτεταμένη αξιολόγηση προσωπικών πτυχών και θα 
μπορούσε εύκολα να καταστρατηγηθεί.
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Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει κάθε 
εύλογο μέτρο ώστε να διαθέτει διαφανείς 
και εύκολα προσπελάσιμες πολιτικές όσον 
αφορά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και την άσκηση 
των δικαιωμάτων των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει 
κατάλληλα και αποδεκτά μέτρα ώστε να 
διαθέτει διαφανείς και εύκολα 
προσπελάσιμες πολιτικές όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την άσκηση των 
δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
ενημέρωση και κάθε κοινοποίηση σχετικά 
με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα παρέχεται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα σε 
κατανοητή μορφή, με τη χρήση σαφούς και 
απλής διατύπωσης.

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
ενημέρωση και κάθε κοινοποίηση σχετικά 
με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα παρέχεται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα σε 
κατανοητή μορφή, με τη χρήση κατά το 
δυνατόν σαφούς και απλής διατύπωσης.

Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα για τη συνέχεια που δίδεται στο 
αίτημά του αμελλητί.

διαγράφεται
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Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) όλα τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που υπόκεινται σε 
επεξεργασία και τυχόν διαθέσιμες 
πληροφορίες σχετικά με την πηγή τους.

Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) κοινοποίηση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
υποβάλλονται σε επεξεργασία και κάθε 
διαθέσιμης πληροφορίας όσον αφορά την 
προέλευσή τους.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τούτο σχετίζεται με το δικαίωμα πρόσβασης του βασικού προσώπου και κατά συνέπεια θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε πρότερο στάδιο.

Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
νομοθετικά μέτρα τα οποία περιορίζουν, εν 
όλω ή εν μέρει, το δικαίωμα πρόσβασης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα στον βαθμό που ένας τέτοιος 
μερικός ή πλήρης περιορισμός συνιστά 
αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε μια 
δημοκρατική κοινωνία λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των έννομων συμφερόντων 
του ενδιαφερόμενου προσώπου, με σκοπό:

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
νομοθετικά μέτρα τα οποία περιορίζουν σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις, εν όλω ή εν 
μέρει, το δικαίωμα πρόσβασης του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα στον βαθμό και για όσο 
διάστημα ένας τέτοιος μερικός ή πλήρης 
περιορισμός συνιστά αναγκαίο και 
αναλογικό μέτρο σε μια δημοκρατική 
κοινωνία λαμβανομένων δεόντως υπόψη 
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των έννομων συμφερόντων του 
ενδιαφερόμενου προσώπου, με σκοπό:

Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την αποφυγή της παρεμπόδισης της 
πρόληψης, της ανίχνευσης, της 
διερεύνησης και της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων·

(β) την αποφυγή της παρεμπόδισης της 
πρόληψης κινδύνων, της ανίχνευσης, της 
διερεύνησης και της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων·

Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) την προστασία των δικαιωμάτων και 
των ελευθεριών τρίτων.

(ε) την προστασία των υποκειμένων των 
δεδομένων ή των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών τρίτων.

Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
διά νόμου κατηγορίες επεξεργασίας 
δεδομένων οι οποίες ενδέχεται να 
υπάγονται εν όλω ή εν μέρει στις 
εξαιρέσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η άρνηση της πρόσβασης πρέπει να εξαρτάται πάντοτε από τα δεδομένα κάθε μεμονωμένης 
περίπτωσης.
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Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να ζητεί, ειδικότερα στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
13, από την αρχή ελέγχου να ελέγξει τη 
νομιμότητα της επεξεργασίας.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να ζητεί εντός των ορίων των 
άρθρων 12 και 13 από την αρχή ελέγχου 
να ελέγξει τη νομιμότητα της 
επεξεργασίας.

Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα για το δικαίωμα να ζητήσει την 
παρέμβαση της αρχής ελέγχου δυνάμει της 
παραγράφου 1.

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, κατόπιν αιτήσεως του 
τελευταίου, για το δικαίωμα να ζητήσει 
την παρέμβαση της αρχής ελέγχου δυνάμει 
της παραγράφου 1.

Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν εάν το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα μπορεί να ασκήσει άμεσα το 
δικαίωμα αυτό κατά του υπεύθυνου 
επεξεργασίας ή μέσω της αρμόδιας αρχής 
ελέγχου.

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αυτή προβλέπει σύστημα έμμεσων αιτημάτων πρόσβασης των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα, σύμφωνα με τη διατύπωση της απόφασης πλαισίου του 2008.
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Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να εξασφαλίζει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν και τα οποία είναι ανακριβή. Το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίσει τη 
συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων 
υπό τη μορφή διορθωτικής δήλωσης.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να εξασφαλίζει τη διόρθωση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν και τα οποία είναι ανακριβή. Το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίσει τη 
συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων 
υπό τη μορφή διορθωτικής δήλωσης.

Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 και παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
εγγράφως το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για κάθε άρνηση 
διόρθωσης, για τους λόγους της άρνησης 
και για τις δυνατότητες υποβολής 
καταγγελίας στην αρχή ελέγχου και 
επιδίωξης δικαστικής προσφυγής.

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν εάν το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα μπορεί να ασκήσει τα 
δικαιώματα αυτά άμεσα κατά του
υπευθύνου επεξεργασίας ή μέσω της 
αρμόδιας αρχής ελέγχου.

2a. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ασκεί τα 
δικαιώματά του άμεσα κατά του 
υπευθύνου επεξεργασίας και ο τελευταίος 
αρνείται να προβεί στη διόρθωση ή στη 
συμπλήρωση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας
πρέπει να ενημερώσει εγγράφως το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα για την άρνηση διόρθωσης, για 
τους λόγους της άρνησης και για τις 
δυνατότητες υποβολής καταγγελίας στην 
αρχή ελέγχου και επιδίωξης δικαστικής 
προσφυγής.
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Αιτιολόγηση

Για τις σχετικές ρυθμίσεις αρμόδια πρέπει να είναι τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να εξασφαλίζει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν εάν η επεξεργασία δεν είναι 
σύμφωνη προς τις διατάξεις που 
θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 4
στοιχεία α) έως ε), του άρθρου 7 και του 
άρθρου 8 της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να εξασφαλίζει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν εάν η επεξεργασία δεν είναι 
σύμφωνη προς τις διατάξεις που 
θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 4 ,6, του 
άρθρου 7 και του άρθρου 8 της παρούσας 
οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευρύνει το πεδίο εφαρμογής και ενισχύει τα δικαιώματα των μεμονωμένων 
ατόμων.

Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 και παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας προβαίνει 
στη διαγραφή αμελλητί.

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν εάν το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα μπορεί να ασκήσει άμεσα το 
δικαίωμα αυτό κατά του υπεύθυνου
επεξεργασίας ή μέσω της αρμόδιας αρχής 
ελέγχου.

2a. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ασκεί άμεσα τα 
δικαιώματά του κατά του υπεύθυνου 
επεξεργασίας και ο τελευταίος αρνείται 
να προβεί στη διόρθωση ή συμπλήρωση, 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
ενημερώσει εγγράφως το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα για την 
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άρνησή του να προβεί στη διόρθωση και 
για τους λόγους της άρνησης αυτής 
καθώς και για τη δυνατότητα άσκησης 
καταγγελίας ενώπιον της αρχής ελέγχου ή 
προσφυγής στη δικαστική οδό.

Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αντί της διαγραφής, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας επισημαίνει τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, εάν:

3. Αντί της διαγραφής, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας περιορίζει την επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
εάν:

Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αντιτάσσεται στη διαγραφή τους 
και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της 
χρήσης τους.

(γ) η διαγραφή θα προσέβαλε τα άξια 
προστασίας συμφέροντα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αντιτάσσεται στη διαγραφή τους 
και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της 
χρήσης τους.

Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α έως γγ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) οι υποχρεώσεις τεκμηρίωσης ή 
διατήρησης εκ του νόμου αντίκεινται στη 
διαγραφή· στην περίπτωση αυτή ο 
χειρισμός των δεδομένων πρέπει να 
συνάδει με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις 
τεκμηρίωσης ή διατήρησης·
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(γβ) αυτά έχουν αποθηκευθεί μόνο για 
τους σκοπούς της διαφύλαξης των 
δεδομένων ή του ελέγχου της προστασίας 
των δεδομένων·
(γγ) η διαγραφή είναι τεχνικά δυνατή 
μόνο με δυσανάλογα μεγάλη προσπάθεια, 
π.χ. λόγω του ειδικού τρόπου 
αποθήκευσης.

Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Τα δεδομένα για τα οποία ισχύουν 
περιοριστικοί όροι επιτρέπεται να 
χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό για 
τον οποίο δεν πραγματοποιήθηκε η 
διαγραφή. Επιτρέπεται επίσης να 
χρησιμοποιηθούν εφόσον αυτό είναι 
απαραίτητο για την απαλλαγή από το 
βάρος της απόδειξης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία καθιστά σαφείς τις έννομες συνέπειες που επιφέρει το κλείδωμα.

Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα εγγράφως για κάθε άρνηση 
διαγραφής ή επισήμανσης της 
επεξεργασίας, για τους λόγους της 
άρνησης και για τις δυνατότητες υποβολής 
καταγγελίας στην αρχή ελέγχου και 
επιδίωξης δικαστικής προσφυγής.

4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα εγγράφως για κάθε άρνηση 
διαγραφής ή περιορισμού της 
επεξεργασίας, για τους λόγους της 
άρνησης και για τις δυνατότητες υποβολής 
καταγγελίας στην αρχή ελέγχου και 
επιδίωξης δικαστικής προσφυγής.
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Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι τα δικαιώματα ενημέρωσης, 
πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και 
περιορισμού της επεξεργασίας, τα οποία 
αναφέρονται στα άρθρα 11 έως 16,
ασκούνται σύμφωνα με τους εθνικούς 
κανόνες περί δικαστικής διαδικασίας εάν 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
περιέχονται σε δικαστική απόφαση ή 
αρχείο το οποίο υποβάλλεται σε 
επεξεργασία στο πλαίσιο ποινικής 
έρευνας ή διαδικασίας.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι η προβλεπόμενη στα άρθρα 11 έως 16
ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, 
διαγραφή καθώς και ο περιορισμός της 
επεξεργασίας πραγματοποιείται σύμφωνα 
με το εθνικό δικονομικό δίκαιο, εάν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
περιέχονται σε δικαστική απόφαση ή 
αρχείο, το οποίο συναρτάται με την 
έκδοση μιας δικαστικής απόφασης.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό θα πρέπει να έχει εφαρμογή σε όλα τα δικαστήρια και όχι μόνο σε ποινικές 
διαδικασίες.

Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει 
μηχανισμούς οι οποίοι διασφαλίζουν τον 
έλεγχο της αποτελεσματικότητας των 
μέτρων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Ο εν 
λόγω έλεγχος διενεργείται από 
ανεξάρτητους εσωτερικούς ή 
εξωτερικούς ελεγκτές, εφόσον κάτι τέτοιο 
συνιστά αναλογικό μέτρο.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 18 παράγραφος 3 διεγράφη χωρίς να αντικατασταθεί, επειδή σε αντίθετη περίπτωση 
υπήρχε κίνδυνος δημιουργίας ελεγκτικού χάους. Οι επιφορτισμένοι με την προστασία των 
δεδομένων και οι αρχές ελέγχου θα πρέπει να επαρκούν για την διασφάλιση της προστασίας 
δεδομένων· πρόσθετοι εξωτερικοί ή εσωτερικοί ελεγκτές δεν είναι απαραίτητοι και θα 
προκαλούσαν σύγχυση.
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Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, εάν μια 
πράξη επεξεργασίας πρόκειται να 
εκτελεσθεί για λογαριασμό υπευθύνου 
επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να επιλέγει έναν εκτελούντα την 
επεξεργασία ο οποίος παρέχει επαρκείς 
εγγυήσεις για την εφαρμογή κατάλληλων 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και 
διαδικασιών, κατά τρόπον ώστε η 
επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις 
των διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας και να 
διασφαλίζεται η προστασία των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, εάν μια 
πράξη επεξεργασίας πρόκειται να 
εκτελεσθεί για λογαριασμό υπευθύνου 
επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να επιλέγει έναν εκτελούντα την 
επεξεργασία ο οποίος παρέχει επαρκείς 
εγγυήσεις ώστε

(α) να εφαρμόζονται τα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα του άρθρου 27 
παράγραφος 1·
(β) η επεξεργασία να πληροί και τις 
απαιτήσεις των διατάξεων που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας και να διασφαλίζεται η 
προστασία των δικαιωμάτων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα· και
(γ) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να λαμβάνει υπόψη του τις 
οδηγίες του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Αιτιολόγηση

Η αναθεώρηση του παρόντος άρθρου είναι σύμφωνη με την απόφαση πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ, η 
οποία δεν υπάρχει λόγος να τροποποιηθεί. Τμήμα της πρώτης παραγράφου του κειμένου της 
Επιτροπής έχει καταστεί σημείο α) και σημείο β) της τροπολογίας του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η 
εκτέλεση της επεξεργασίας από 
εκτελούντα την επεξεργασία διέπεται 
υποχρεωτικά από δικαιοπραξία η οποία
συνδέει τον εκτελούντα την επεξεργασία 
με τον υπεύθυνο επεξεργασίας, προβλέπει
δε ειδικότερα ότι ο εκτελών την
επεξεργασία ενεργεί μόνον κατ’ εντολή 
του υπευθύνου επεξεργασίας, ιδίως εάν η 
διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται 
απαγορεύεται.

2. Η εκτέλεση της επεξεργασίας από 
εκτελούντα την επεξεργασία διέπεται 
υποχρεωτικά από νομοθετική πράξη ή 
έγγραφη συμφωνία η οποία προβλέπει ότι 
ο εκτελών την επεξεργασία ενεργεί μόνον 
κατ’ εντολή του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Αιτιολόγηση

Η αναθεώρηση του παρόντος άρθρου είναι σύμφωνη με την απόφαση πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ, η 
οποία δεν υπάρχει λόγος να τροποποιηθεί

Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 και παράγραφος 1 α και 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε 
εκτελών την επεξεργασία διατηρεί
τεκμηρίωση όλων των συστημάτων και 
διαδικασιών επεξεργασίας που τελούν υπό 
την ευθύνη του.

1. Όλες οι αρμόδιες αρχές διατηρούν 
λεπτομερή τεκμηρίωση όλων των 
συστημάτων και διαδικασιών επεξεργασίας 
που τελούν υπό την ευθύνη του.

1α. Κάθε διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα καταχωρίζεται ή 
τεκμηριώνεται για τους σκοπούς της 
εξακρίβωσης της νομιμότητας της 
επεξεργασίας δεδομένων, της 
αυτοπαρακολούθησης και της 
εξασφάλισης της ακεραιότητας και 
ασφάλειας των δεδομένων.
1β. Σχετικές καταχωρήσεις ή 
τεκμηριώσεις διαβιβάζονται στην αρχή 
ελέγχου μετά από αίτησή της. Η αρχή 
ελέγχου χρησιμοποιεί τις πληροφορίες 
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αυτές μόνον για σκοπούς επαλήθευσης 
της νομιμότητας της επεξεργασίας 
δεδομένων και διασφάλισης της 
ακεραιότητας και της ασφάλειας των 
δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Βάσει του άρθρου 10 της απόφασης πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ. Η τροπολογία αυτή διαγράφει 
αρμοδιότητες σε εθνικό επίπεδο και αναφέρεται μόνον σε διασυνοριακές διαβιβάσεις, πράγμα 
που αντιβαίνει στο στόχο της οδηγίας, απομακρύνοντάς την από τον κανονισμό και την 
επονομαζόμενη εναρμονισμένη δέσμη μέτρων.  Ο κύριος στόχος της τροπολογίας είναι να 
διασφαλιστούν μέτρα σε εθνικό επίπεδο μολονότι η επανεγγραφή του αρχικού κειμένου για την 
εναρμόνισή του με τον κανονισμό θα ήταν ευκταία.

Τροπολογία 59
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών 
την επεξεργασία εφαρμόζουν κατάλληλα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να 
διασφαλίζουν επίπεδο προστασίας 
κατάλληλο προς τους κινδύνους που 
αντιπροσωπεύει η επεξεργασία και τη 
φύση των δεδομένων που πρέπει να 
προστατευθούν, λαμβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση της τεχνολογίας και το 
κόστος της εφαρμογής τους.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
προκειμένου να αποτρέψει:

(α) την τυχαία ή μη σύννομη 
καταστροφή,
(β) την τυχαία απώλεια,
(γ) την άνευ αδείας τροποποίηση,
(δ) την άνευ αδείας διαβίβαση ή 
πρόσβαση, ιδίως όταν η επεξεργασία 
συνεπάγεται διαβίβαση δεδομένων σε 
δίκτυο ή διάθεση δεδομένων μέσω 
άμεσης αυτοματοποιημένης πρόσβασης 
και
(ε) κάθε άλλης μορφής παράνομη 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 



PE502.007v03-00 38/61 AD\933622EL.doc

EL

χαρακτήρα.
Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της 
τεχνολογίας και το κόστος της εφαρμογής 
τους, τα μέτρα αυτά πρέπει να 
διασφαλίζουν επίπεδο προστασίας 
κατάλληλο προς τους κινδύνους που 
αντιπροσωπεύει η επεξεργασία και τη 
φύση των δεδομένων που πρέπει να 
προστατευτούν.

Αιτιολόγηση

Η αναθεώρηση του άρθρου αυτού είναι σύμφωνη με το άρθρο 22 παράγραφος 1 της απόφασης 
πλαίσιο.

Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε σχέση με την αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία δεδομένων, κάθε κράτος 
μέλος προβλέπει ότι ο υπεύθυνος της 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία εφαρμόζει, κατόπιν 
αξιολόγησης των κινδύνων, μέτρα με 
σκοπό:

2. Σε σχέση με την αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία δεδομένων, κάθε κράτος 
μέλος λαμβάνει κατάλληλα μέτρα με 
σκοπό:

Τροπολογία 61
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) την εξασφάλιση ότι οι λειτουργίες του 
συστήματος εκτελούνται, ότι η εμφάνιση 
σφαλμάτων στις λειτουργίες αναφέρεται 
(αξιοπιστία) και ότι τα αποθηκευμένα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν 
μπορούν να αλλοιωθούν λόγω 
δυσλειτουργίας του συστήματος 
(ακεραιότητα).

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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Τροπολογία 62
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει, εάν 
απαιτείται, εκτελεστικές πράξεις για την 
εξειδίκευση των απαιτήσεων που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 σε
διάφορες καταστάσεις, ιδίως σε σχέση με 
τα πρότυπα κρυπτογράφησης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 57 παράγραφος 2.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν, 
εάν απαιτείται, διατάξεις για την 
εξειδίκευση των απαιτήσεων που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 σε 
διάφορες καταστάσεις, ιδίως σε σχέση με 
τα πρότυπα κρυπτογράφησης.

Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, σε 
περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας γνωστοποιεί στην αρχή 
ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και, ει 
δυνατόν, το αργότερο εντός 24 ωρών από
τη στιγμή που την αντελήφθη. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει, κατόπιν 
αιτήματος, στην αρχή ελέγχου 
εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση στις 
περιπτώσεις στις οποίες η γνωστοποίηση 
δεν πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, σε 
περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας γνωστοποιεί στην αρχή 
ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και τη 
στιγμή που την αντελήφθη. Για τις 
σοβαρότερες παραβιάσεις, τα κράτη μέλη 
προβλέπουν ότι ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κοινοποιεί την παράβαση 
στην αρχή ελέγχου το αργότερο εντός 24 
ωρών από τη στιγμή που την αντελήφθη.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη σύμφωνα με την οποία ζητείται να κοινοποιούν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας όλες τις 
παραβιάσεις το αργότερο εντός 24 ωρών αφού το έχουν αντιληφθεί, και να ζητείται επίσης 
εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση συνεπάγεται υπερβολική γραφειοκρατία.
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Τροπολογία 64
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 56 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τη διαπίστωση 
της παραβίασης δεδομένων που 
αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 και 
σχετικά με τις ειδικές συνθήκες υπό τις 
οποίες ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία υποχρεούνται 
να γνωστοποιούν την παραβίαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια και οι απαιτήσεις σχετικά με τη διαπίστωση της παραβίασης δεδομένων ορίζονται 
ήδη επαρκώς στην παράγραφο 1. Η προτεινόμενη μεταβίβαση νομοθετικών αρμοδιοτήτων θα 
αφορούσε σε κάθε περίπτωση βασικά στοιχεία που δεν μπορούν να μεταβιβαστούν και τα οποία 
θα πρέπει να εξειδικεύονται στη βασική πράξη. Αντίστοιχη τροποποίηση προτείνεται και για τον 
γενικό κανονισμό περί προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 α
Προηγούμενη διαβούλευση

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές ελέγχου 
καλούνται να γνωμοδοτήσουν πριν από 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία πρόκειται να 
αποτελέσει μέρος ενός νέου αρχείου που 
θα δημιουργηθεί:
(α) εφόσον πρόκειται να υποστούν 
επεξεργασία οι ειδικές κατηγορίες 
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δεδομένων του άρθρου 8· ή
(β) εφόσον το είδος της επεξεργασίας, 
λόγω ιδίως νέων τεχνολογιών, 
μηχανισμών ή διαδικασιών, ενέχει 
διαφορετικά ιδιαίτερους κινδύνους για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες και μάλιστα για 
την ιδιωτική ζωή των υποκειμένων των 
δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνεται το κείμενο του άρθρου 13 της απόφασης πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ. 

Τροπολογία 66
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
δεν επιτρέπεται να τυγχάνει δυσμενούς 
μεταχείρισης λόγω εκτέλεσης των 
καθηκόντων του. Κατά τη διάρκεια της 
δραστηριότητάς του και κατά το έτος 
μετά τη λήξη της, απαγορεύεται η 
καταγγελία της εντολής του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων, εκτός εάν 
προκύπτουν πραγματικά περιστατικά που 
παρέχουν το δικαίωμα στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να προβεί σε καταγγελία για 
σπουδαίο λόγο 

Τροπολογία 67
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η διαβίβαση είναι αναγκαία για την 
πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή 
τη δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την 
εκτέλεση ποινικών κυρώσεων·

(α) η διαβίβαση είναι αναγκαία για την 
πρόληψη κινδύνων, τη διερεύνηση, την 
ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών 
κυρώσεων· και
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Τροπολογία 68
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο 
παρόν κεφάλαιο τηρούνται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία.

(β) οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο 
παρόν κεφάλαιο τηρούνται.

Τροπολογία 69
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν δεν υπάρχει απόφαση εκδοθείσα 
σύμφωνα με το άρθρο 41 του κανονισμού
(ΕΕ) …./2012, η Επιτροπή αξιολογεί την 
επάρκεια του επιπέδου προστασίας, 
εξετάζοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

2. Εάν δεν υπάρχει απόφαση εκδοθείσα 
σύμφωνα με το άρθρο 41 του κανονισμού
(ΕΕ) …./2012, η Επιτροπή αξιολογεί την 
επάρκεια του επιπέδου προστασίας, 
εξετάζοντας όλα τα στοιχεία , τα οποία 
διαδραματίζουν γενικώς σημαντικό ρόλο 
στο πλαίσιο της διαβίβασης δεδομένων ή 
κατηγοριών διαβίβασης δεδομένων και 
μπορούν να αξιολογηθούν ανεξάρτητα 
από συγκεκριμένες διαδικασίες 
διαβίβασης. Ο έλεγχος πραγματοποιείται 
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη:

Τροπολογία 70
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, 
εντός του πεδίου εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, ότι μια τρίτη χώρα, ή 
ένα έδαφος ή ένας τομέας επεξεργασίας 
στην εν λόγω τρίτη χώρα, ή ένας διεθνής 
οργανισμός διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο 
προστασίας κατά την έννοια της 
παραγράφου 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 56 για τη 
συμπλήρωση του καταλόγου στο 
παράρτημα [x] τρίτων χωρών, εδαφών ή 
τομέων επεξεργασίας σε τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς που διασφαλίζουν 
επαρκές επίπεδο προστασίας κατά την 
έννοια της παραγράφου 2. Κατά τον 
καθορισμό του επιπέδου προστασίας η 
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άρθρο 57 παράγραφος 2. Επιτροπή πρέπει να εξετάσει εάν οι
ισχύουσες στην τρίτη χώρα ή στον διεθνή 
οργανισμό γενικές και τομεακές 
νομοθετικές διατάξεις διασφαλίζουν 
αποτελεσματικά και εκτελεστά 
δικαιώματα όπως αποτελεσματικά 
διοικητικά και δικαστικά ένδικα μέσα για 
τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα και ιδίως για εκείνα τα 
υποκείμενα δεδομένων των οποίων τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
διαβιβάζονται.

Αιτιολόγηση

Λόγω της ευρύτητάς τους οι σχετικές διατάξεις υπερβαίνουν τις απαραίτητες ενιαίες 
προϋποθέσεις εφαρμογής και τα μη ουσιώδη αυτά στοιχεία πρέπει συνεπώς να αποτελέσουν 
αντικείμενο μεταβίβασης νομοθετικών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ. 
Αντίστοιχη τροποποίηση προτείνεται και για τον γενικό κανονισμό περί προστασίας δεδομένων. 

Τροπολογία 71
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η εκτελεστική πράξη προσδιορίζει τη 
γεωγραφική και τομεακή εφαρμογή της 
και, όπου συντρέχει περίπτωση, την αρχή 
ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο 
2 στοιχείο β).

4. Σύμφωνα με το άρθρο 340 παράγραφος 
2 ΣΛΕΕ και την πάγια νομολογία του 
Δικαστηρίου, η Ένωση αποκαθιστά, 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου 
που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών 
μελών, τη ζημία που προξενούν τα 
θεσμικά όργανα κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους, καθώς και κάθε ζημία 
που προκαλείται από την καταχρηστική 
χρησιμοποίηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα συνεπεία εσφαλμένης 
απόφασης σύμφωνα με τις παραγράφους 
2 και 3.

Αιτιολόγηση

Η εξωσυμβατική ευθύνη της Ένωσης σε περιπτώσεις κατά τις οποίες λαμβάνει χώρα μια 
εσφαλμένη απόφαση βάσει των κριτηρίων των παραγράφων 2 και 3 πρέπει να αναφέρεται με 
μεγαλύτερη σαφήνεια.
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Τροπολογία 72
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, 
εντός του πεδίου εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, ότι μια τρίτη χώρα, ή 
ένα έδαφος ή ένας τομέας επεξεργασίας 
στην εν λόγω τρίτη χώρα, ή ένας διεθνής 
οργανισμός, δεν διασφαλίζουν επαρκές 
επίπεδο προστασίας κατά την έννοια της 
παραγράφου 2, ιδίως σε περιπτώσεις στις 
οποίες η σχετική νομοθεσία, τόσο γενική 
όσο και τομεακή, η οποία ισχύει στην 
τρίτη χώρα ή στον διεθνή οργανισμό δεν 
διασφαλίζει ουσιαστικά και εκτελεστά 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων 
ουσιαστικών διοικητικών και δικαστικών 
μέσων προσφυγής για τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως δε 
για εκείνα τα πρόσωπα των οποίων 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
διαβιβάζονται. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 57 παράγραφος 2 ή, σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις όσον αφορά το 
δικαίωμα των φυσικών προσώπων στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν, σύμφωνα με 
τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
57 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Τροπολογία 73
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, εάν η 
Επιτροπή λάβει απόφαση δυνάμει της 
παραγράφου 5 σύμφωνα με την οποία 
απαγορεύεται κάθε διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προς την εν λόγω 
τρίτη χώρα, ή προς έδαφος ή τομέα 

διαγράφεται
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επεξεργασίας στην εν λόγω τρίτη χώρα, ή 
προς τον διεθνή οργανισμό, η εν λόγω 
απόφαση δεν θίγει τις διαβιβάσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 35 παράγραφος 
1 ή πραγματοποιούνται σύμφωνα με το 
άρθρο 36. Σε εύθετο χρόνο, η Επιτροπή 
ξεκινά διαβουλεύσεις με την τρίτη χώρα ή 
τον διεθνή οργανισμό με σκοπό την 
επανόρθωση της κατάστασης που 
προκύπτει από την απόφαση που 
λήφθηκε δυνάμει της παραγράφου 5 του 
παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 74
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 
εφαρμογή των εκτελεστικών πράξεων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 5.

διαγράφεται

Τροπολογία 75
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35 διαγράφεται
Διαβιβάσεις βάσει κατάλληλων 
εγγυήσεων
1. Εάν η Επιτροπή δεν έχει λάβει 
απόφαση δυνάμει του άρθρου 34, τα 
κράτη μέλη προβλέπουν ότι διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς 
αποδέκτη σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή 
οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί 
εφόσον:
(α) παρασχέθηκαν κατάλληλες εγγυήσεις 
σε σχέση με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
νομικά δεσμευτική πράξη· ή
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(β) ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία αξιολόγησε όλες 
τις περιστάσεις που περιβάλλουν τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και συνεπέρανε ότι υπάρχουν 
κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση με την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα..
2. Η απόφαση για διαβιβάσεις σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 στοιχείο β) πρέπει να 
λαμβάνεται από δεόντως 
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. Οι εν 
λόγω διαβιβάσεις πρέπει να 
τεκμηριώνονται, η δε τεκμηρίωση πρέπει 
να διατίθεται στην αρχή ελέγχου, κατόπιν 
αιτήματος.

Τροπολογία 76
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35 α
Διαβιβάσεις βάσει κατάλληλων 

εγγυήσεων
1. Εάν η Επιτροπή δεν έχει λάβει 
απόφαση δυνάμει του άρθρου 34, η
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προς αποδέκτη σε τρίτη χώρα 
ή σε διεθνή οργανισμό μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εφόσον:
(α) παρασχέθηκαν κατάλληλες εγγυήσεις 
σε σχέση με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
νομικά δεσμευτική πράξη·
(β) ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία αξιολόγησε όλες 
τις περιστάσεις που επικρατούν κατά τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα (άρθρο 34 παράγραφος 2) και 
συνεπέρανε ότι υπάρχουν κατάλληλες 
εγγυήσεις για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή
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(γ) η διαβίβαση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα θα ήταν στην 
συγκεκριμένη περίπτωση επιτρεπτή 
(άρθρο 36) ακόμη και εάν η Επιτροπή 
είχε διαπιστώσει ότι δεν υφίσταται 
επαρκές επίπεδο προστασίας. 

Τροπολογία 77
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35 β
Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προερχομένων από άλλα 

κράτη μέλη
1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδια αρχή, τα οποία 
διαβιβάστηκαν ή διατέθηκαν από 
αρμόδια αρχή ενός άλλου κράτους 
μέλους, συμπεριλαμβανομένης της 
περαιτέρω διαβίβασης προς τρίτη χώρα ή 
διεθνή οργανισμό, επιτρέπεται, πέραν των 
προαναφερθεισών προϋποθέσεων, να 
πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον:
(α) η παραλήπτρια αρχή στην τρίτη χώρα 
ή ο παραλαμβάνων διεθνής φορέας είναι 
αρμόδιος για την πρόληψη κινδύνων, τη 
διερεύνηση, τη διαπίστωση ή τη δίωξη 
αξιοποίνων πράξεων ή την εκτέλεση 
ποινικών κυρώσεων·
(β) το κράτος μέλος από το οποίο 
διαβιβάστηκαν τα δεδομένα δίνει τη 
συγκατάθεσή του για την περαιτέρω 
διαβίβαση σύμφωνα με το εσωτερικό του 
δίκαιο, και
(γ) στις περιπτώσεις των άρθρων 34 α 
παράγραφος 3 και 35 στοιχεία β και γ, και 
το κράτος από το οποίο διαβιβάστηκαν 
τα δεδομένα, σύμφωνα με το εκάστοτε 
εσωτερικό του δίκαιο κρίνει κατάλληλες 
τις εγγυήσεις για την προστασία των 
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διαβιβασθέντων δεδομένων. 
2. Η περαιτέρω διαβίβαση χωρίς 
προηγούμενη συναίνεση η οποία 
προβλέπεται από την παράγραφο 1 
στοιχείο β) επιτρέπεται μόνον εφόσον η 
διαβίβαση αυτή των δεδομένων είναι 
απαραίτητη για την πρόληψη άμεσης και 
σοβαρής απειλής κατά της δημόσιας 
ασφάλειας ενός κράτους μέλους ή μιας 
τρίτης χώρας ή κατά ζωτικών 
συμφερόντων κράτους μέλους, και η 
προηγούμενη συναίνεση δεν μπορεί να 
δοθεί εγκαίρως. Η αρμόδια για την 
παροχή της συναίνεσης αρχή 
ενημερώνεται αμελλητί.
3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1 στοιχείο γ, η περαιτέρω διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
επιτρέπεται μόνον εφόσον αυτό 
προβλέπεται από το εσωτερικό δίκαιο του 
κράτους μέλους που διενεργεί την 
περαιτέρω διαβίβαση
(α) λόγω υπέρτερων και νόμιμων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· ή
(β) λόγω υπέρτερων εννόμων 
συμφερόντων, ιδίως σημαντικών 
δημόσιων συμφερόντων.
4. Η διαβίβαση σε ιδιώτες επιτρέπεται 
μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 
α παράγραφος 1 και του άρθρου 7 β.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 35 β αντιστοιχεί στο άρθρο 13 της απόφασης πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ· και θεσπίζει 
ειδικές διατάξεις σχετικά με το χειρισμό δεδομένων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη και 
παρέχει ιδιαίτερη προστασία στα δεδομένα αυτά. Η διάταξη αποσκοπεί συγχρόνως στην 
προστασία του κράτους μέλους από τα οποία προέρχονται τα δεδομένα και δημιουργεί κατ’ 
αυτόν τον τρόπο τις απαραίτητες για την ανταλλαγή δεδομένων στο εσωτερικό της Ένωσης 
προϋποθέσεις εμπιστοσύνης, σύμφωνα με τις οποίες τα διαβιβαζόμενα δεδομένα δεν μπορούν 
να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας κατά το δοκούν του παραλαμβάνοντος κράτους.

Τροπολογία 78
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 36 διαγράφεται
Παρεκκλίσεις

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 34 και 
35, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι μια 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προς τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό επιτρέπεται να 
πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον:
(α) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την 
προστασία των ζωτικών συμφερόντων 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή άλλου προσώπου·
(β) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την 
προστασία έννομων συμφερόντων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, εφόσον το δίκαιο του κράτους 
μέλους που διαβιβάζει τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα προβλέπει κάτι 
τέτοιο· ή
(γ) η διαβίβαση των δεδομένων είναι 
απαραίτητη για την πρόληψη άμεσης και 
σοβαρής απειλής στη δημόσια ασφάλεια 
κράτους μέλους ή τρίτης χώρας· ή
(δ) η διαβίβαση είναι απαραίτητη σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις για τους 
σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, 
της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων· ή
(ε) η διαβίβαση είναι απαραίτητη σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις για την 
απόδειξη, την άσκηση ή την υπεράσπιση 
νομικών απαιτήσεων οι οποίες 
σχετίζονται με την πρόληψη, τη 
διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη 
συγκεκριμένου ποινικού αδικήματος ή 
την εκτέλεση συγκεκριμένης ποινικής 
κύρωσης.

Τροπολογία 79
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 36 α
Εξαιρέσεις από τη διαβίβαση δεδομένων 

μετά από στάθμιση συμφερόντων σε 
συγκεκριμένη περίπτωση

1. Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
διαπιστώνει σύμφωνα με το άρθρο 34 
παράγραφος 5 ότι δεν υφίσταται επαρκές 
επίπεδο προστασίας, η διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα ή/ και στο 
έδαφος ή τομέα επεξεργασίας στην τρίτη 
αυτή χώρα ή στον ενδιαφερόμενο διεθνή 
οργανισμό δεν πραγματοποιείται, εφόσον, 
στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα έννομα 
συμφέροντα του προσώπου στο οποίο
αναφέρονται τα δεδομένα για την 
πρόληψη της διαβίβασης υπερτερούν 
έναντι του δημοσίου συμφέροντος που 
συνίσταται στη διαβίβαση των 
δεδομένων.
2. Ένας από τους παράγοντες που 
λαμβάνεται υπόψη κατά την στάθμιση 
συμφερόντων στην συγκεκριμένη 
περίπτωση είναι η επάρκεια του επιπέδου 
προστασίας. Η εκτίμηση του επαρκούς 
επιπέδου προστασίας στη συγκεκριμένη 
περίπτωση πραγματοποιείται με 
συνεκτίμηση των περιστατικών που είναι 
σημαντικά στο πλαίσιο της σκοπούμενης 
διαβίβασης δεδομένων, και ειδικότερα
(α) του είδους των δεδομένων που 
αποτελούν αντικείμενο διαβίβασης,
(β) του σκοπού που εξυπηρετεί η 
διαβίβαση καθώς και
(γ) της διάρκειας της σχεδιαζόμενης στο 
τρίτο κράτος επεξεργασίας.
3. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 1 και 
35, τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν ότι η διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή 
σε διεθνή οργανισμό μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνον υπό την 
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προϋπόθεση ότι:
(a) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την 
προστασία των ζωτικών και έννομων 
συμφερόντων του ατόμου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή ενός άλλου 
προσώπου, ιδίως όταν πρόκειται για τη 
σωματική του ακεραιότητα και την 
ευζωία·
(β) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την 
προστασία έννομων συμφερόντων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, εφόσον το δίκαιο του κράτους 
μέλους που διαβιβάζει τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα προβλέπει κάτι 
τέτοιο· ή
(γ) η διαβίβαση είναι αναγκαία για την 
πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή 
τη δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την 
εκτέλεση ποινικών κυρώσεων· ή
(δ) η διαβίβαση είναι απαραίτητη σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις για την 
απόδειξη, την άσκηση ή την υπεράσπιση 
νομικών απαιτήσεων οι οποίες 
σχετίζονται με την πρόληψη, τη 
διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη 
συγκεκριμένου ποινικού αδικήματος ή 
την εκτέλεση συγκεκριμένης ποινικής 
κύρωσης. 
4. Επαρκές επίπεδο προστασίας μπορεί, 
σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να 
υφίσταται όταν η τρίτη χώρα, το έδαφος, 
ο τομέας επεξεργασίας ή ένας 
διακρατικός ή υπερεθνικός φορέας στην 
εν λόγω τρίτη χώρα ή ο σχετικός διεθνής 
οργανισμός εγγυάται την επαρκή 
προστασία των διαβιβασθέντων 
δεδομένων. 

Αιτιολόγηση

Η επαναδιατύπωση του άρθρου 36 αποτελεί λογική συνέπεια των άρθρων 34 και 35. Σε 
απολύτως περιορισμένες περιπτώσεις πρέπει, παρά την έλλειψη επαρκούς επιπέδου προστασίας, 
να είναι υπό αυστηρές προϋποθέσεις δυνατή μια διαβίβαση δεδομένων σε τρίτα κράτη 
προκειμένου να προστατευτούν υπέρτερα αγαθά, όπως η σωματική ακεραιότητα και η ζωή.
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Τροπολογία 80
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει τον 
αποδέκτη των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για τυχόν περιορισμούς της 
επεξεργασίας και λαμβάνει κάθε εύλογο 
μέτρο ώστε να διασφαλίζει ότι οι εν λόγω 
περιορισμοί γίνονται σεβαστοί.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει τον 
αποδέκτη των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για τυχόν περιορισμούς της 
επεξεργασίας και λαμβάνει κάθε εύλογο 
μέτρο ώστε να διασφαλίζει ότι οι εν λόγω 
περιορισμοί γίνονται σεβαστοί. Η πρώτη 
πρόταση ισχύει και για περιορισμούς 
επεξεργασίας τους οποίους ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας οφείλει να λάβει υπόψη του 
σύμφωνα με το άρθρο 7 α παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Όταν διαβιβάζονται δεδομένα στο εσωτερικό της ΕΕ οι εθνικοί περιορισμοί στην επεξεργασία 
πρέπει να ισχύουν ιδίως όταν τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται στη συνέχεια σε ένα τρίτο 
κράτος. Σε αντίθετη περίπτωση η εμπιστοσύνη στην ανταλλαγή δεδομένων στο εσωτερικό της 
ΕΕ θα υπονομευόταν.

Τροπολογία 81
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η 
Επιτροπή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ώστε 
να προαγάγει τη σχέση με τρίτες χώρες και 
διεθνείς οργανισμούς, και ιδίως με τις 
αρχές ελέγχου τους, εφόσον η Επιτροπή 
έχει αποφανθεί ότι παρέχουν επαρκές 
επίπεδο προστασίας κατά την έννοια του 
άρθρου 34 παράγραφος 3.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η 
Επιτροπή λαμβάνει εντός του πεδίου 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας
κατάλληλα μέτρα ώστε να προαγάγει τη 
σχέση με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς, και ιδίως με τις αρχές 
ελέγχου τους, εφόσον η Επιτροπή έχει 
αποφανθεί ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο 
προστασίας κατά την έννοια του άρθρου 
34 παράγραφος 3. Η Επιτροπή λαμβάνει 
στο πλαίσιο αυτό δεόντως υπόψη της τις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών καθώς 
και τα λαμβανόμενα κατά την άσκηση 
των καθηκόντων αυτών νομικά ή 
πρακτικά μέτρα.
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Τροπολογία 82
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Σε περίπτωση λήξης της θητείας ή 
παραίτησης μέλους, το μέλος εξακολουθεί 
να ασκεί τα καθήκοντά του έως τον 
διορισμό νέου μέλους.

5. Σε περίπτωση λήξης της θητείας ή 
παραίτησης μέλους, το μέλος εξακολουθεί 
να ασκεί μετά από σχετικό αίτημα τα 
καθήκοντά του έως τον διορισμό νέου 
μέλους.

Αιτιολόγηση

Όλως ιδιαιτέρως, σε περίπτωση απόλυσης λόγω σοβαρού παραπτώματος, η άνευ όρων 
συνέχιση της δραστηριότητας έως ότου διοριστεί ένα νέο μέλος, μπορεί να είναι μη αποδεκτή. Η 
συνέχιση της δραστηριότητας πρέπει συνεπώς να μπορεί να συνεχιστεί μόνο «μετά από σχετικό 
αίτημα».

Τροπολογία 83
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
αρχή ελέγχου ασκεί, στο έδαφος του 
κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται, τις 
εξουσίες που της απονέμονται σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
αρχή ελέγχου ασκεί, στο έδαφος του 
κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται,
τουλάχιστον τις εξουσίες που της 
απονέμονται σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία.

Τροπολογία 84
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) παρακολουθεί και διασφαλίζει την 
εφαρμογή των διατάξεων που θεσπίζονται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας και των 
εκτελεστικών μέτρων της·

(α) παρακολουθεί και διασφαλίζει
τουλάχιστον την εφαρμογή των διατάξεων 
που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας και των εκτελεστικών μέτρων της·
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Τροπολογία 85
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εξετάζει τις καταγγελίες που 
υποβάλλονται από κάθε πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται δεδομένα, ή από 
ένωση που εκπροσωπεί το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα η οποία 
έχει εξουσιοδοτηθεί δεόντως από αυτό 
σύμφωνα με το άρθρο 50, ερευνά, στο 
μέτρο που ενδείκνυται, την υπόθεση και 
ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή την ένωση για 
την πρόοδο και για την έκβαση της 
καταγγελίας εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, ιδίως εάν απαιτείται 
περαιτέρω έρευνα ή συντονισμός με άλλη 
αρχή ελέγχου·

(β) εξετάζει τις καταγγελίες που 
υποβάλλονται από κάθε πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται δεδομένα, ερευνά, στο 
μέτρο που ενδείκνυται, την υπόθεση και 
ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή την ένωση για 
την πρόοδο και για την έκβαση της 
καταγγελίας εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, ιδίως εάν απαιτείται 
περαιτέρω έρευνα ή συντονισμός με άλλη 
αρχή ελέγχου·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποτελεί συνέπεια της διαγραφής του δικαιώματος υποβολής καταγγελίας στο 
άρθρο 50.

Τροπολογία 86
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) διενεργεί έρευνες ιδία πρωτοβουλία ή
βάσει καταγγελίας ή κατόπιν αιτήματος 
άλλης αρχής ελέγχου και ενημερώνει το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, εφόσον το εν 
λόγω πρόσωπο έχει υποβάλει καταγγελία, 
για την έκβαση των ερευνών εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος·

(ε) διενεργεί έρευνες βάσει καταγγελίας ή 
κατόπιν αιτήματος άλλης αρχής ελέγχου 
και ενημερώνει το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, εφόσον το εν λόγω πρόσωπο 
έχει υποβάλει καταγγελία, για την έκβαση 
των ερευνών εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος· η αρχή ελέγχου μπορεί να 
διενεργήσει και με δική της πρωτοβουλία 
τις εν λόγω έρευνες εντός των ορίων του 
εσωτερικού δικαίου· 



AD\933622EL.doc 55/61 PE502.007v03-00

EL

Τροπολογία 87
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) την εξουσία κίνησης νομικής 
διαδικασίας εάν παραβιάσθηκαν οι 
διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας ή γνωστοποίησης της 
παραβίασης στις δικαστικές αρχές.

(γ) την εξουσία κίνησης νομικής 
διαδικασίας εάν παραβιάσθηκαν οι 
διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας ή γνωστοποίησης της 
παραβίασης στις δικαστικές αρχές. Κατά 
των αποφάσεων της αρχής ελέγχου 
μπορούν να ασκηθούν ένδικα μέσα

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα άσκησης ενδίκων μέσων είναι αυτονόητη· και επαναλαμβάνει το κείμενο του 
άρθρου 25 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της απόφασης πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ.

Τροπολογία 88
Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) συμβουλεύει την Επιτροπή για κάθε 
ζήτημα σχετικό με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
Ένωση, συμπεριλαμβανομένης κάθε 
προτεινόμενης τροποποίησης της 
παρούσας οδηγίας·

(α) συμβουλεύει τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης για κάθε ζήτημα σχετικό με την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση,
συμπεριλαμβανομένης κάθε προτεινόμενης 
τροποποίησης της παρούσας οδηγίας··

Τροπολογία 89
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη τυχόν διαθέσιμης 
διοικητικής προσφυγής, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 

Με την επιφύλαξη τυχόν διαθέσιμης 
διοικητικής προσφυγής, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
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υποβολής καταγγελίας σε αρχή ελέγχου, τα 
κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα κάθε 
φυσικού προσώπου να ασκήσει δικαστική 
προσφυγή εάν θεωρεί ότι τα δικαιώματά 
του τα οποία προβλέπονται σε διατάξεις 
που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας παραβιάσθηκαν συνεπεία της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν κατά 
παράβαση των εν λόγω διατάξεων.

υποβολής καταγγελίας σε αρχή ελέγχου, τα 
κράτη μέλη προβλέπουν το δικαίωμα κάθε 
φυσικού προσώπου να ασκήσει δικαστική 
προσφυγή εάν τα δικαιώματά του τα οποία 
προβλέπονται σε διατάξεις που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
παραβιάσθηκαν συνεπεία της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν κατά παράβαση των εν λόγω 
διατάξεων.

Τροπολογία 90
Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
πρόσωπο το οποίο υπέστη ζημία ως 
αποτέλεσμα παράνομης πράξης 
επεξεργασίας ή πράξης ασυμβίβαστης 
προς τις διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας δικαιούται 
αποζημίωση από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία για τη ζημία που υπέστη.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε 
πρόσωπο το οποίο υπέστη ζημία ως 
αποτέλεσμα παράνομης πράξης 
επεξεργασίας ή πράξης ασυμβίβαστης 
προς τις διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας δικαιούται 
αποζημίωση από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία για τη ζημία που υπέστη 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία 91
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α.  Εάν η αρμόδια αρχή κράτους μέλους 
διεβίβασε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, ο παραλήπτης δεν μπορεί να 
επικαλεσθεί την ανακρίβεια των 
διαβιβασθέντων δεδομένων προκειμένου 
να αποφύγει την ευθύνη που υπέχει έναντι 
του ζημιωθέντος σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο. Εάν επιδικασθεί αποζημίωση εις 
βάρος του παραλήπτη λόγω ζημίας από 
τη χρήση ανακριβών δεδομένων τα οποία 
του διαβιβάσθηκαν, η αρμόδια αρχή που 
διαβίβασε τα δεδομένα επιστρέφει στον 
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παραλήπτη το ποσό που καταβλήθηκε ως 
αποζημίωση, λαμβανομένης υπόψη τυχόν 
υπαιτιότητας του παραλήπτη.

Αιτιολόγηση

Παράβαλε το άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ

Τροπολογία 92
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που εφαρμόζονται 
στις παραβάσεις των διατάξεων που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
και λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο 
προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή 
τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει 
να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα 
μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν την 
ορθή εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας και θεσπίζουν
ιδιαιτέρως τους κανόνες σχετικά με τις 
κυρώσεις που εφαρμόζονται στις 
παραβάσεις των διατάξεων που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
και λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο 
προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή 
τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει 
να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Αιτιολόγηση

Παράβαλε το άρθρο 24 της απόφασης πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ.

Τροπολογία 93
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 28 παράγραφος 5 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 34 παράγραφος 3 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.
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Αιτιολόγηση

Συνέπεια της διαγραφής της εξουσιοδότησης του άρθρου 28 παράγραφος 5 και της μετατροπής 
των εκτελεστικών πράξεων σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στο άρθρο 34 παράγραφος 3.

Τροπολογία 94
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 28 παράγραφος 5 μπορεί να 
ανακληθεί οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 34 παράγραφος 3 μπορεί να 
ανακληθεί οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της διαγραφής της εξουσιοδότησης του άρθρου 28 παράγραφος 5 και της μετατροπής 
των εκτελεστικών πράξεων σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στο άρθρο 34 παράγραφος 3.

Τροπολογία 95
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 28
παράγραφος 5 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν 
λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 34
παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν 
λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
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ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της διαγραφής της εξουσιοδότησης του άρθρου 28 παράγραφος 5 και της μετατροπής 
των εκτελεστικών πράξεων σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στο άρθρο 34 παράγραφος 3.

Τροπολογία 96
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Συνεπεία των αλλαγών στο άρθρο 34 παράγραφος 5.

Τροπολογία 97
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διεθνείς συμφωνίες οι οποίες συνήφθησαν 
από τα κράτη μέλη της πριν από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας 
τροποποιούνται, όπου απαιτείται, εντός
πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

1. Διεθνείς συμφωνίες οι οποίες 
συνήφθησαν από τα κράτη μέλη της πριν 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας τροποποιούνται, όπου απαιτείται, 
εντός δέκα ετών από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας , εφόσον αυτές δεν 
υπόκεινται σε κάθε περίπτωση σε 
ξεχωριστό έλεγχο.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, 
οι διατάξεις του άρθρου 36 εφαρμόζονται 
κατ’ αναλογίαν σε περίπτωση 
ανεπαρκούς επιπέδου προστασίας στις 
διεθνείς συμβάσεις που συνήφθησαν πριν 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
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οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία προσαρμογής πέντε ετών είναι δυσανάλογα μικρή λόγω του μεγάλου αριθμού και 
του περίπλοκου χαρακτήρα των ισχυουσών διεθνών συμβάσεων. Η ρύθμιση του άρθρου 36 δεν 
μπορεί να ισχύει μόνο μεταξύ των κρατών μελών αλλά πρέπει κατ’ αναλογίαν να εφαρμόζεται 
και για τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες.

Τροπολογία 98
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα [x] (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα [χ]
Κατάλογος τρίτων χωρών, εδαφών ή 
τομέων επεξεργασίας εντός τρίτων 
χωρών ή διεθνών οργανισμών που 

εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο 
προστασίας κατά την έννοια του άρθρου 

34 παράγραφος 2

Αιτιολόγηση

Συνεπεία των αλλαγών στο άρθρο 34.
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